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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken en de bevoegde Commissie internationale handel 
onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

A. Inhoud van de voorgenomen overeenkomst, kernwaarden en governance

1. is ingenomen met de op 18 maart 2020 door de Europese Commissie gepubliceerde 
ontwerptekst van de overeenkomst inzake het nieuwe partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk, waarin een brede overeenkomst wordt voorgesteld die alle 
samenwerkingsgebieden en een overkoepelend institutioneel kader omvat; herhaalt zijn 
standpunt dat een definitieve overeenkomst één enkel, coherent governancekader moet 
bieden met inbegrip van een doeltreffende handhaving en een degelijk mechanisme 
voor geschillenbeslechting, ter voorkoming van een proliferatie van bilaterale 
overeenkomsten;

2. benadrukt dat het beoogde partnerschap gebaseerd moet zijn op de gedeelde waarden en 
beginselen van democratie, rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, die in 
bindende politieke clausules moeten worden verwoord, net zoals wederzijds 
vertrouwen; benadrukt dat terwijl de EU gebonden blijft aan het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, de overeenkomst over de toekomstige 
betrekkingen de voortdurende inzet van het VK voor de eerbiediging van het kader van 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) moet 
omvatten;

3. is ingenomen met de bepalingen van de ontwerptekst van de overeenkomst die tot doel 
hebben de autonomie van de rechtsorde van de EU te handhaven, met inbegrip van de 
rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) als hoogste instantie voor 
de uitlegging van het EU-recht; benadrukt dat aanvaarding van een dergelijke rol een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de toekomstige samenwerking;

B. Vooruitgang van de onderhandelingen

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de vooruitgang van de onderhandelingen, waaronder 
de annulering van twee onderhandelingsronden die tijdens de COVID-19-
lockdownperiode waren gepland alsmede de hervatting van de onderhandelingen vanaf 
20 april; merkt op dat, volgens de informatie die is ontvangen van de taskforce 
Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk van de Europese Commissie, ondanks een 
eerste bespreking op het gebied van veiligheid, rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, gegevensbescherming en burgerrechten, alsook op het 
gebied van irreguliere migratie en asiel, die plaatsvond tijdens de tweede ronde van de 
onderhandelingen, geen duidelijke vooruitgang is geboekt; wijst erop dat, in 
overeenstemming met artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord, het Gemengd Comité 
vóór 1 juli 2020 eenmalig kan besluiten de overgangsperiode te verlengen; neemt in 
aanmerking dat de Britse regering tijdens de tweede onderhandelingsronde heeft 
benadrukt dat zij niet van plan is om een verlenging van de overgangsperiode aan te 
vragen; is er in het geheel niet gerust op dat de onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen worden afgerond, met name gezien de huidige 
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context van de COVID-19-pandemie en de beperkte vooruitgang die tot dusverre is 
geboekt; verzoekt de onderhandelende partijen alles in het werk te stellen om op alle 
gebieden van de onderhandelingen, met inbegrip van de moeilijkste gebieden, 
vooruitgang te boeken en een alomvattende onderhandelingsstrategie vast te stellen;

C. Burgerrechten en mobiliteitsregelingen 

5. neemt kennis van de besprekingen binnen het Gemengd Comité EU-VK, dat is 
opgericht in het kader van het terugtrekkingsakkoord, en de komende vergadering van 
de gespecialiseerde commissie over burgerrechten; verzoekt de medevoorzitters van het 
Gemengd Comité om burgers en maatschappelijke organisaties actief te betrekken in dit 
verband; verzoekt het Parlement volledig op de hoogte te stellen van alle door het 
Gemengd Comité gehouden besprekingen en genomen besluiten; is bezorgd dat, 
volgens de meest recente statistieken1 over de EU-vestigingsregeling, die op 21 mei 
2020 door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken werden gepubliceerd, tot 30 
april 2020 in totaal 3 220 100 aanvragen zijn afgehandeld waarvan slechts in 58 % van 
de gevallen een vaste verblijfsstatus is toegekend en in 41 % een voorlopige 
verblijfsstatus; wijst nogmaals op het verzoek2 van het Parlement, in verband met de 
verblijfsstatusregelingen in zowel het VK als in de lidstaten, om niet‑discriminerende, 
gebruiksvriendelijke, transparante en kosteloze regelingen, die een declaratoir karakter 
hebben en om verstrekking van fysieke documenten die gelden als bewijs van status; 
herinnert eraan dat EU-burgers die een voorlopige status hebben, in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord dezelfde behandeling moeten krijgen als de burgers van het VK, 
ook wat de toegang tot uitkeringen en het gezondheidszorgstelsel betreft; verzoekt het 
Gemengd Comité en de Commissie de relevante ontwikkelingen te monitoren; merkt op 
dat er weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de oproep van het Parlement 
om kwesties in verband met de EU-vestigingsregeling aan te pakken, met name wat 
betreft de toegankelijkheid van de toepassing, de onafhankelijkheid van de 
toezichthoudende autoriteit en de mogelijke gevolgen voor burgers van de Unie van het 
niet halen van de termijn, alsook de toepasselijkheid van de EU-vestigingsregeling van 
het VK voor burgers van de EU-27 in Noord-Ierland die geen VK-burgerschap in het 
kader van het Goede Vrijdagakkoord hebben aangevraagd, en de noodzaak om alle 
onderdelen van het Goede Vrijdagakkoord volledig in acht te nemen, zoals vermeld in 
het terugtrekkingsakkoord; dringt er bij de autoriteiten van het VK op aan ervoor te 
zorgen dat de rechten van de burgers in Noord-Ierland niet worden ingeperkt; benadrukt 
dat deze kwesties aan het einde van de overgangsperiode volledig moeten zijn opgelost 
en geëvalueerd, als voorwaarde voor een toekomstige overeenkomst; erkent de zorgen 
die het Verenigd Koninkrijk heeft geuit in verband met de uitvoering door bepaalde 
lidstaten van het terugtrekkingsakkoord met betrekking tot de burgerrechten, met name 
de transparantie en gebruiksvriendelijkheid van de verblijfsstatusregelingen en de 
ondersteuning van kwetsbare personen; is ingenomen met de bekendmaking door de 
Commissie van haar leidraad ter ondersteuning van de nationale autoriteiten bij de 
correcte uitvoering van het tweede deel van het terugtrekkingsakkoord over 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Resolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor 
onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland (Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033).

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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burgerrechten; verzoekt de Commissie om in dit verband nauwgezet toezicht te houden 
op de naleving in de lidstaten;

6. dringt er bij de onderhandelende partijen op aan de burgerrechten die gegarandeerd 
worden in het kader van het terugtrekkingsakkoord, zowel voor EU-burgers als voor 
burgers van het VK, en voor hun gezin, volledig te eerbiedigen en toe te passen; dringt 
er bij de onderhandelende partijen op aan te streven naar een hoog niveau van 
mobiliteitsrechten in de toekomstige overeenkomst; betreurt het dat het VK tot dusver 
weinig ambitie aan de dag heeft gelegd met betrekking tot de mobiliteit van burgers, 
waarvan het VK en zijn burgers in het verleden hebben geprofiteerd; is van mening dat 
toekomstige overeenkomsten inzake mobiliteit, met inbegrip van visumvrij reizen voor 
kort verblijf, gebaseerd moeten zijn op non‑discriminatie tussen de lidstaten en 
volledige wederkerigheid; is meer in het algemeen van mening dat de verdere 
concretisering van de rechten van burgers door middel van juridisch bindende 
bepalingen een hoeksteen en een onlosmakelijk onderdeel moet vormen van de tekst 
van een toekomstige internationale overeenkomst tussen de EU en het VK; benadrukt 
dat dit de situatie moet omvatten van grensarbeiders, van wie het vrije verkeer moet 
worden gegarandeerd, op basis van non-discriminatie en wederkerigheid; wijst in dit 
verband op de situatie van Gibraltar, waar de rechten van ingezetenen en met name die 
van werkenden die de wederzijdse grenzen overschrijden, moeten worden gewaarborgd, 
gezien de controverse tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de 
soevereiniteit over het grondgebied; wijst in dit verband op de desbetreffende resoluties 
en besluiten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die door het 
Parlement en de Europese Raad zijn onderschreven; is van mening dat de voorwaarden 
voor binnenkomst en verblijf in het kader van onderzoek, studie, stages, 
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten, au-pairactiviteiten en 
vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Solidariteitskorps, deel moeten 
uitmaken van de toekomstige overeenkomst en niet mogen worden overgelaten aan 
interne regelgeving, waarbij de noodzaak van een gecoördineerde aanpak van de kant 
van de Unie en haar lidstaten wordt benadrukt; benadrukt dat de gelijke behandeling 
van burgers van alle EU-lidstaten op dit gebied volledig moet worden gewaarborgd; 
herinnert eraan dat de COVID-19-crisis heeft aangetoond dat essentiële sectoren in het 
VK, zoals de volksgezondheid en de landbouw, afhankelijk zijn van EU-werknemers, 
waaronder seizoenarbeiders;

D. Gegevensbescherming

7. benadrukt het belang van gegevensbescherming, zowel als grondrecht als cruciale 
randvoorwaarde voor de digitale economie; herinnert aan zijn standpunt3 dat de 
Commissie volgens de jurisprudentie van het HvJ-EU4 moet aantonen dat het VK een 
niveau van bescherming biedt dat “in grote lijnen overeenkomt” met het niveau dat 
binnen de Unie wordt gewaarborgd, waaronder met betrekking tot verdere doorgifte aan 
derde landen, voordat ze het gegevensbeschermingskader van het VK passend kan 
verklaren;

8. herinnert eraan dat in de Britse gegevensbeschermingswet wordt voorzien in een 

3 Resolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2020, reeds aangehaald.
4 Zaak C-362/14, Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
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algemene en ruime vrijstelling van de gegevensbeschermingsbeginselen en de rechten 
van betrokkenen voor de verwerking van persoonsgegevens voor immigratiedoeleinden; 
is bezorgd over het feit dat wanneer de gegevens van niet-Britse burgers in het kader 
van deze vrijstelling worden verwerkt, zij niet op dezelfde wijze worden beschermd als 
Britse burgers; is van mening dat deze vrijstelling in strijd zou zijn met de AVG; is 
bovendien van mening dat het rechtskader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens niet aan de vereisten van het desbetreffende 
EU-acquis zoals uitgelegd door het HvJ-EU5 voldoet en momenteel dus niet voldoet aan 
het adequaatheidsvereiste; is ernstig bezorgd over de schriftelijke verklaring van de 
Britse premier van 3 februari 2020 over de betrekkingen tussen het VK en de EU6 
waarin wordt verklaard dat het VK in de toekomst afzonderlijk en onafhankelijk beleid 
zal ontwikkelen op gebieden als gegevensbescherming;

9. onderstreept dat in de door de Raad op 25 februari7 vastgestelde richtsnoeren voor de 
onderhandelingen, duidelijk wordt gesteld dat het toekomstige partnerschap “dient te 
worden geschraagd door toezeggingen om de grondrechten te eerbiedigen, met inbegrip 
van passende bescherming van persoonsgegevens als noodzakelijke voorwaarde voor de 
beoogde samenwerking” en dient “te voorzien in automatische beëindiging van de 
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en justitiële samenwerking in 
strafzaken indien het Verenigd Koninkrijk het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens (EVRM) zou opzeggen” en “automatische opschorting, mocht het Verenigd 
Koninkrijk de nationale wetgeving tot uitvoering van het EVRM intrekken”, en wordt 
benadrukt dat “het ambitieniveau van de in het kader van het veiligheidspartnerschap 
beoogde samenwerking op rechtshandhavings- en justitieel gebied zal afhangen van het 
niveau van bescherming van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk” (punt 118);

10. herhaalt dat in bovengenoemde onderhandelingsrichtsnoeren ook is bepaald dat “het 
veiligheidspartnerschap dient te voorzien in nauwe samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële samenwerking met betrekking tot het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, rekening houdend met de 
toekomstige status van het Verenigd Koninkrijk als derde land dat niet tot Schengen 
behoort en niet voorziet in vrij verkeer van personen” (punt 117);

11. is bezorgd over het feit dat het VK tijdens de eerste onderhandelingsronde (2-5 maart 
2020) voor de toekomstige partnerschapsovereenkomst meegedeeld heeft dat het, wat 
de justitiële en politiële samenwerking in strafzaken betreft, zich niet zal verbinden tot 
handhaving van het EVRM en evenmin de bevoegdheid van het HvJ-EU zal 
aanvaarden; betreurt het dat aan dit laatste standpunt tijdens de tweede 
onderhandelingsronde is vastgehouden; staat op het standpunt dat indien het VK zich 
niet uitdrukkelijk verbindt tot handhaving van het EVRM en evenmin de jurisdictie van 
het HvJ-EU aanvaardt, als enige instelling die bevoegd is om het EU-recht uit te leggen, 

5 Gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; Gevoegde zaken C‑203/15 en C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, arrest van 
21 December 2016; Zaak C-623/17, Privacy International, conclusie van de advocaat-generaal, 15 januari 2020
6 Schriftelijke verklaring HCWS86 over “de door de regering voorgestelde benadering van de onderhandelingen 
met de EU over onze toekomstige betrekkingen”, https://www.parliament.uk/business/publications/written-
questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Richtsnoeren voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland (5870/20ADD 1 REV 3, van 25 februari 2020).

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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er geen overeenkomst mogelijk is op het gebied van justitiële en politiële samenwerking 
in strafzaken; neemt tevens kennis van de verklaringen van de onderhandelaar van de 
EU, de heer Barnier, naar aanleiding van de tweede onderhandelingsronde, waarin 
wordt opgemerkt dat het Verenigd Koninkrijk tijdens deze tweede ronde heeft 
geweigerd om harde garanties inzake grondrechten en individuele vrijheden te geven en 
eraan heeft vastgehouden de huidige normen te verlagen en af te wijken van 
overeengekomen mechanismen voor gegevensbescherming, en daarmee de omvang van 
het toekomstige veiligheidspartnerschap ernstig beperkt8;

12. is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het rechtskader van 
het VK met betrekking tot nationale veiligheid en de verwerking van persoonsgegevens 
door rechtshandhavingsautoriteiten; herinnert eraan dat grootschalige 
surveillanceprogramma’s zoals dat van het VK, niet in overeenstemming zijn met het 
EU-recht; pleit ervoor dat rekening wordt gehouden met de jurisprudentie van het HvJ-
EU op dit gebied, zoals de zaak Schrems, alsook de jurisprudentie van het Europees Hof 
van de Rechten van de Mens;

13. verzoekt de Commissie de bovengenoemde elementen in aanmerking te nemen bij de 
beoordeling van de passendheid van het rechtskader van het Verenigd Koninkrijk ten 
aanzien van het niveau van bescherming van persoonsgegevens, en ervoor te zorgen dat 
het Verenigd Koninkrijk de in deze resolutie genoemde problemen heeft opgelost 
voordat het Britse gegevensbeschermingsrecht, in overeenstemming met het Unierecht, 
zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, kan worden verklaard; verzoekt de Commissie 
ook het advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming in te winnen, en deze organen te voorzien 
van alle relevante informatie en passende termijnen om hun rol te vervullen; benadrukt 
dat een adequaatheidsbesluit geen voorwerp van onderhandelingen tussen het VK en de 
EU mag zijn, aangezien dit besluit verband houdt met de bescherming van een 
grondrecht dat wordt erkend door het EVRM, het Handvest en de EU-Verdragen;

E. Veiligheid, rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken

14. betreurt het dat de onderhandelingen op het gebied van veiligheid, rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking in strafzaken geen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt 
tijdens de in april plaatsgevonden tweede ronde; herhaalt dat tijdens de volgende 
onderhandelingsronde op dit gebied tastbare vooruitgang moet worden bereikt om tot 
een overeenkomst over een alomvattende en efficiënte samenwerking te kunnen komen;

15. herhaalt zijn oproep aan de onderhandelende partijen om, gezien de geografische 
nabijheid en het feit dat de EU en het VK blootgesteld zijn aan dezelfde risico’s, te 
streven naar doeltreffende samenwerkingsregelingen op het gebied van 
rechtshandhaving, die doeltreffend zijn en ten goede komen aan de veiligheid van de 
burgers van beide partijen, rekening houdend met het feit dat het VK een derde land is 
dat niet tot het Schengengebied behoort, waardoor het niet dezelfde rechten en 
faciliteiten kan genieten als een lidstaat; onderstreept dat afzonderlijke, op zichzelf 
staande overeenkomsten de juridische samenhang op het gebied van rechtshandhaving 
en justitiële samenwerking in strafzaken ondermijnen; dringt er bij de Commissie op 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_739
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aan zich te houden aan haar onderhandelingsrichtsnoeren en te streven naar één 
allesomvattende overeenkomst;

16. is ernstig bezorgd over het verzoek van het VK om rechtstreekse toegang te krijgen tot 
de EU-informatiesystemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en een 
status te behouden in de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 
die weinig verschilt van de status van de lidstaten; benadrukt nogmaals dat het VK, als 
derde land dat niet tot het Schengengebied behoort, geen rechtstreekse toegang kan 
hebben tot de gegevens van de EU-informatiesystemen en geen deel kan uitmaken van 
de managementstructuren van de EU-agentschappen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht; waarschuwt dat het delen van informatie met het VK, met inbegrip 
van persoonsgegevens, onderworpen moet zijn aan strikte waarborgen en controle- en 
toezichtsvoorwaarden, inclusief een gelijkwaardig beschermingsniveau voor 
persoonsgegevens als hetgeen waarin voorzien is in het EU-recht;

17. herinnert eraan dat het Schengeninformatiesysteem (SIS) is opgezet als een instrument 
ter compensatie van de opheffing van de grenscontroles in het Schengengebied; wijst 
erop dat in de SIS-wetgeving de toegang van derde landen tot het systeem uitdrukkelijk 
wordt verboden; benadrukt dat het VK als derde land geen toegang tot het SIS kan 
hebben; herinnert eraan dat het VK in 2015 is begonnen met de toepassing van een 
aantal bepalingen van het Schengenacquis in verband met het SIS op het gebied van 
politiële samenwerking9 en dat ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld in de 
toepassing ervan door het VK en dat deze nog steeds niet zijn verholpen; herinnert 
eraan dat de Raad op 5 maart een reeks aanbevelingen heeft uitgebracht betreffende de 
uit de evaluatie van 2017 naar voren komende ernstige tekortkomingen in de toepassing 
van het Schengenacquis op het gebied van SIS door het VK en dat het VK in zijn 
antwoord blijk geeft van een geringe bereidheid deze aanbevelingen uit te voeren; is van 
mening dat de toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële samenwerking moeten zijn gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen; is derhalve van mening dat eerst een volledige oplossing moet zijn 
gevonden voor de overtredingen in verband met het gebruik van het SIS en het 
vermeende verzuim om de gegevens over 75 000 strafrechtelijke veroordelingen 
overeenkomstig Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad aan andere lidstaten door te 
geven, voordat er sprake kan zijn van een akkoord over de regelingen voor de 
toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële samenwerking10; onderstreept dat een dergelijke 
samenwerking alleen kan worden overeengekomen als robuuste regels zijn vastgesteld 
en stevige handhavingsmechanismen tot stand gekomen zijn;

18. wijst erop dat de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens met het VK in het 
kader van het Prüm-mechanisme pas in 2019 van start is gegaan en dat de Raad op het 
punt staat een uitvoeringsbesluit vast te stellen op grond waarvan het Verenigd 
Koninkrijk zou kunnen deelnemen aan de geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens; wijst in dit verband erop dat op 13 mei 2020, in het kader 
van de bijzondere raadplegingsprocedure voor handelingen van de voormalige derde 

9 Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), (PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63).
10 Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van 
uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten, PB L 93, van 7.4.2009, blz. 23.
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pijler, het Parlement het ontwerpbesluit van de Raad heeft verworpen vanwege zorgen 
over de volledige wederkerigheid van de uitwisseling van vingerafdrukgegevens, de 
gegevensbeschermingswaarborgen, alsook de zeer korte toepassingstermijn; verzoekt de 
Raad de argumenten van het Parlement voor de afwijzing zorgvuldig in beschouwing te 
nemen; herinnert de onderhandelaars eraan dat, indien vastgesteld, de besluiten van de 
Raad waarmee deze geautomatiseerde gegevensuitwisselingen worden toegestaan, aan 
het einde van de overgangsperiode aflopen; benadrukt dat er tijdig overeenstemming 
moet worden bereikt over nieuwe regelingen voor de toekomstige betrekkingen, gezien 
het belang van informatie-uitwisseling in de strijd tegen zware en georganiseerde 
grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme; is van mening dat de toekomstige 
relatie niet moet worden bepaald door de regels die tijdens de overgangsperiode worden 
toegepast; benadrukt dat de overeenkomst op het beginsel van wederkerigheid moet zijn 
gebaseerd; 

19. is bezorgd dat het onderhandelingsmandaat van het VK op belangrijke gebieden van 
justitiële samenwerking in strafzaken, zoals bepalingen ter bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering, niet ambitieus genoeg is; benadrukt dat een gelijk speelveld op 
het gebied van de bestrijding van witwassen essentieel is voor een definitief akkoord; is 
ervan overtuigd dat de onderhandelende partijen een oplossing zouden kunnen vinden 
waardoor een meer ambitieuze samenwerking mogelijk is dan die in het kader van het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake uitlevering;

F. Migratie, asiel en grensbeheer 

20. benadrukt dat overeenstemming moet worden bereikt over de voorwaarden voor 
samenwerking met betrekking tot de irreguliere migratie van personen die niet de 
nationaliteit van een van beide partijen bezitten, waarbij de grondrechten en de 
menselijke waardigheid worden geëerbiedigd en de bescherming van de meest 
kwetsbaren wordt erkend; herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat deze 
samenwerking op zijn minst regelingen omvat die de veilige en legale kanalen voor 
toegang tot internationale bescherming verbeteren, onder meer via gezinshereniging;

21. benadrukt de noodzaak van nauwe samenwerking tussen de partijen om mensensmokkel 
en mensenhandel te bestrijden, in overeenstemming met het internationaal recht, dat van 
toepassing blijft op de grens tussen het VK en de EU; verzoekt de onderhandelende 
partijen om de mogelijke rol van Europol en de Europese grens- en kustwacht te 
verduidelijken in de context van een dergelijke samenwerking;

22. neemt kennis van de verklaring van de Commissie over asiel (bijlage D bij het Besluit 
van de Raad houdende machtiging tot het openen van de onderhandelingen), waarin 
wordt bepaald dat de Commissie, op verzoek van het Verenigd Koninkrijk en indien dit 
in het belang van de EU is, een dialoog met het Verenigd Koninkrijk over 
samenwerking op het gebied van asiel zal overwegen, na advies te hebben ingewonnen 
van het Coreper; benadrukt dat het VK niet kan kiezen welke onderdelen van het EU-
asiel- en immigratieacquis het wenst te behouden;

23. benadrukt nogmaals de noodzaak van de goedkeuring van een plan voor 
gezinshereniging, dat gereed moet zijn om aan het einde van de overgangsperiode in 
werking te treden, teneinde lacunes met humanitaire gevolgen te voorkomen en het 
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recht op het familie- en gezinsleven van asielzoekers te eerbiedigen, overeenkomstig 
artikel 8 van het EVRM, dat zowel in het VK als in de EU van toepassing blijft;

24. als onderdeel van een dergelijk plan, en meer in het algemeen, worden de 
onderhandelaars herinnerd aan de verplichting van zowel de EU-27 als het VK om alle 
kinderen op hun grondgebied te beschermen, ongeacht hun status, hun relatie of hun 
familiebanden, met inbegrip van niet-begeleide minderjarigen, en om ervoor te zorgen 
dat alle kinderen toegang hebben tot hun recht op bescherming, gezinsleven en welzijn 
in het licht van hun belangen, overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind 1989 (UNCRC); neemt kennis van de toezegging van het 
VK om te onderhandelen over gezinshereniging voor minderjarige asielzoekers; 
verzoekt de lidstaten om, zodra het VK concrete voorstellen heeft gedaan, de 
Commissie een mandaat te verlenen om te onderhandelen over een plan voor 
gezinshereniging voor asielzoekers;

25. benadrukt het belang van een gecoördineerde aanpak door de EU van al deze kwesties, 
aangezien bilaterale regelingen tussen het VK en de afzonderlijke lidstaten met 
betrekking tot kwesties als gezinshereniging voor asielzoekers of vluchtelingen, 
herplaatsing of overname, negatieve gevolgen kunnen hebben voor de samenhang van 
het asiel- en migratiebeleid van de EU; roept beide onderhandelende partijen op te 
streven naar een evenwichtige en constructieve aanpak in al deze aangelegenheden, met 
inbegrip van legale kanalen en overnameovereenkomsten voor onderdanen van derde 
landen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de noodzaak om internationale 
bescherming te bieden aan degenen die dat nodig hebben en bijzondere aandacht te 
besteden aan de meest kwetsbaren, een aanpak waartoe beide partijen zich hebben 
verplicht;

G. Samenwerking met agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

26. herhaalt zijn verzoek om de toekomstige praktische samenwerking tussen de 
autoriteiten van het VK en de EU-agentschappen op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken te verduidelijken, en daarbij rekening te houden met de status van 
het VK als derde land dat niet tot het Schengengebied behoort en als belangrijke partner 
in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit; verzoekt de 
onderhandelende partijen te streven naar nauwe strategische en operationele 
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en strafrechtspleging, en daarbij de 
technische en juridische beperkingen van dergelijke samenwerking in acht te nemen.
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